Nieuwsbrief 38, december 2015
Stichting Eendenkooi Maaspoort

Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 10de jaargang en de laatste van 2015. Waarin U
kunt zien en lezen wat er in oktober, november en december gebeurd is en of te zien
was.

Actualiteiten
Vrijdag 2 oktober bezochten een 10 tal
deelnemers van de cursus Boschologie voor een rondleiding de eendenkooi op Maaspoort onderleiding van
Rut.
Maandag 5 oktober was ’s morgens
een normale werkdag voor de maandaggroep. ’

En nu aan de slag met de zeis

s-Middags waren 15 personen van
BNP te gast in de kooi. De groep werd
gesplitst. De ene groep ging riet verwijderen en de andere hield zich bezig
met bramen verwijderen.

Op zaterdag 10 oktober waren 9 vrijwilligers aanwezig om diverse werkzaamheden te doen.
Een drietal vrijwilligers waren deze dag
op uitnodiging van het Brabants Landschap vertrokken naar Goirle voor de
jaarlijkse vrijwilligersdag. Waar ’smorgens enkele presentaties van lokale natuurwerkgroepen werden bekeken
en in de middag was een excursie gepland. De excursie ging naar de Rovertse hei nabij Goirle.

Luisteren naar de instructie
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Uitleg over het plaggen van de hei

Het verwijderen van maaisel met de kruiwagen

Zaterdag 24 oktober waren helaas
maar 3 vrijwilligers gekomen om te
helpen.
Vrijdag 30 oktober waren wij te gast in
Huize St.Elisabeth te Vught. Hier werden wij in de gelegenheid gesteld om
voor de 2e maal een presentatie over
de eendenkooi aan de bewoners te
laten zien
Jeugd actief bij Landelijke Natuurwerkdag

Zondag 1 november bezochten 25 leden van de Rotary club Rosmalen de
eendenkooi. Onder hen de architect
die de tekening van het kooihuis heeft
gemaakt.

12 november bezochten Rut en Rini
de Beursvloer om via contacten materiaal voor de eendenkooi te kunnen
krijgen. Helaas het bedrijf dat wij op
het oog hadden, was niet aanwezig.
Wel hebben wij enkele andere organisaties aan plantmateriaal kunnen helpen en rondleidingen kunnen aanbieden.

Zaterdag 7 november een zeer mooie
dag. Vandaag was het Landelijke Natuur werkdag. 15 Personen hadden de
weg naar de eendenkooi gevonden en
onder hen een vader met 2 kinderen
uit Hedel.

Deelnemers beursvloer 2015

In de maand november zagen wij een
mooie eend in de kooi.
Ook waren leden van Groen Links
vandaag gekomen om een handje uit
te steken.
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Op maandag 21 december was de
laatste werkdag van de maandaggroep
en ook dit jaar was voor hen een
kerstpresentje voor hun inzet.
Dinsdag 29 december werd een els
omgezaagd voor het natuurgebied Het
Groene Erf. Deze els hadden zij nodig
om weer een Torenvalken kast te kunnen plaatsen. Het oude nest was enkele weken geleden omgewaaid.

Een mandarijn eend

Niet alleen een vreemde eend zagen
wij in de kooi. Ook paddenstoelen zagen het daglicht in de kooi.

Het kundig en veilig omzagen van de els
Een aardster?

Zaterdag 21 november was een weer
een mooie werkdag en vandaag waren
7 personen aan het werk in de kooi.
Zaterdag 5 december de Sinterklaasdag waren helaas maar 3 vrijwilligers
aan het werk met knotten en ruimen
van de takken.

De els op weg naar Het Groene Erf

Onze laatste werkdag met vrijwilligers
was gepland op zaterdag 19 december
en ook op deze dag waren maar 3
mensen om te werken.

Een mooie paddenstoel of zwam?

Weet je het antwoord, dan graag een
mailtje.

Alfons velt een esdoorn
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Gezocht:

Een secretaris M/V
Voor in de agenda:
Onze eerst volgende werkdag is zaterdag 16 januari 2016
De volgende opendag is zaterdag 19 maart 2016
U bent welkom tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van De Stichting Eendenkooi Maaspoort en verschijnt regelmatig.
Redactie :
Rini Groeneveld
Kopij :
Ideeën en eventuele stukjes of foto’s zenden aan Rini Groeneveld, E-mail:rini.groeneveld@home.nl
Doelstelling
De Stichting Eendenkooi Maaspoort is sinds het jaar 2000 bezig met het in stand houden en de restauratie van de voormalige
“Empelse Kooi”. Deze kooi is nu bekend als eendenkooi Maaspoort in het Burgemeester Van Zwietenpark. Ze is eigendom van
de gemeente 's-Hertogenbosch.
De werkgroep bestaat uit zes kernleden en een aantal vrijwilligers ,die wonen in maaspoort, maar er zijn ook vrijwilligers uit
andere wijken en plaatsen uit de omgeving.
Met restaureren bedoelen we dat we de kooi zoveel mogelijk in de oude staat terug willen brengen.
Donaties
Donaties zijn welkom op onderstaand bankrekening nummer, t.n.v. Stichting Eendenkooi Maaspoort
Bestuur : Stichting Eendenkooi Maaspoort
Peter Ranke
Penningmeester
M.Groeneveld
Contact Vrijwilligers
A.Hendriks
Lid
R.A.M. Stokman
Voorzitter
Vacature
Secretaris
Marga van Dijk
Lid
Wim van Leeuwen
Notulist

IBAN : NL70 RABO 0144536846
Info: www.eendenkooimaaspoort.nl
E-mail: info@eendenkooimaaspoort.nl
Contactadres: Rut Stokman, 073-6416854
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